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Извори за пра во то пре ди 1879 го ди на
800 г. от из да ва не то на Сигилия на деспот Алексий Слав
790 г. от из да ва не то на Ватопедската гра мо та на цар Иван 

Асен II
730 г. от из да ва не то на Виргинската гра мо та на цар 

Константин Асен
720 г. от из да ва нето на гра мо та та на сръб ския крал Стефан 

Урош II Милутин, с която се пот вър ж да ват да ре нието на прото-
севаст Прибо и вла де нията на ски та „Св. Петка“

370 г. от публи ку ва не то на „Подробно опи са ние на Осман-
ската дър жа ва от Али Чауш от София“

170 г. от приема не то на османския Тър гов ски за кон
150 г. от из да ва не то на фер ман за уч ре дя ва не на Бъл гар ска та 

ек зар хия
150 г. от приема не то на Програмата на Българския ре во лю-

ционен цен тра лен ко ми тет

Личности
185 г. от рож де нието на Илия Цанов (1835–1901), ад во кат, 

пър ви слу же бен за щит ник у нас, наз на чен в про це са сре щу 
Ботевите чет ни ци в Русе през 1876 го ди на

160 г. от рож де нието на Александър Дякович (1860–1931), 
съ дия и про ку рор, пред се да тел на Варненския окръ жен съд, пред-
се да тел на ко ми сията за из ра бот ва не на пър вия бъл гар ски На ка-
за те лен за кон

140 г. от рож де нието на проф. Венелин Ганев (1880–1966), 
юрист, дипло мат и по ли тик, ми нистър на пра во съ дието (1919), до 
1947 г. пре по да ва тел по об ща те ория на пра во то и по тър гов ско 
пра во в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Свободния уни вер си тет 
за по ли ти чески и сто пан ски науки (днес УНСС)
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130 г. от рож де нието на акад. Петко Стайнов (1890–1972), 
юрист, дипло мат и по ли тик, пре по да ва тел по ад ми нистра тив но 
пра во

125 г. от рож де нието на проф. Любен Диков (1895–1973), 
пре по да ва тел по граж дан ско и по тър гов ско пра во, де кан на 
Юридическия фа кул тет и рек тор на Софийския уни вер си тет 
(1933–1934), ми нистър на пра во съ дието (1935), ре дак тор на сп. 
„Юридическа ми съл“

115 г. от рож де нието и 25 г. от смър т та на проф. Петко 
Венедиков (1905–1995), юрист ци ви лист, де кан на Юридическия 
фа кул тет на Софийския уни вер си тет „Св. Климент Охридски“

110 г. от рож де нието на проф. Иван Апостолов (1910–1981), 
ад во кат и пре по да ва тел по обли га цион но пра во

110 г. от рож де нието на доц. Кръстю Цончев (1910–1991), 
ад во кат и учен ци ви лист

100 г. от рож де нието на проф. Иван Дерменджиев (1920–
1992), пре по да ва тел по ад ми нистра тив но пра во, ад во кат

95 г. от смър т та на проф. Симеон Ангелов (1881–1925), пре-
по да ва тел по граж дан ско и по рим ско пра во

90 г. от рож де нието на Петър Корнажев (1930–2002), ад во-
кат и по ли тик, ми нистър на пра во съ дието (1993–1994)

90 г. от смър т та на проф. Петър Абрашев (1866–1930), юрист 
и по ли тик, ми нистър на пра во съ дието (1911–1913), пре по да ва тел 
по граж дан ско про це су ал но пра во

80 г. от смър т та на проф. Стефан С. Бобчев (1853–1940), 
юрист и по ли тик, ди рек тор на пра во съ дието на Източна Румелия 
(1884–1885), пре по да ва тел по исто рия на бъл гар ско то и сла вян-
ско то пра во и по исто рия на ка но ни ческо то (черковното) пра во

75 г. от смър т та на проф. Димитър Мишайков (1883–1945), 
юрист и ико но мист, про фе сор по ста тисти ка и де кан на 
Юридическия фа кул тет на Софийския уни вер си тет (1919–1922), 
пре по да ва тел в Свободния уни вер си тет за по ли ти чески и сто пан-
ски науки (днес УНСС)

65 г. от рож де нието на Петко Добчев (1955–2006), учен исто-
рик, библиограф, библиоте кар на Софийската ад во кат ска ко ле-
гия, на Българската академия на науките и на Министерството на 
пра во съ дието
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60 г. от смър т та на проф. Стефан Баламезов (1883–1960), 
юрист, пре по да ва тел по кон сти ту цион но пра во, де кан на 
Юридическия фа кул тет и рек тор на Софийския уни вер си тет  „Св. 
Климент Охридски“ (1929–1930; 1944–1945)

40 г. от смър т та на проф. Владимир Кутиков (1908–1980), 
юрист и дипло мат, про фе сор по меж ду на род но публич но и по 
меж ду на род но част но пра во

20 г. от смър т та на проф. Веселин Каракашев (1931–2000), 
юрист и кри ми но лог, ди рек тор на Института за дър жа ва та и пра-
во то при БАН, пред се да тел на Съвета за кри ми но ло гич ни из след-
ва ния при Върховната ка са цион на про ку ра ту ра

10 г. от смър т та на Румен Янков (1942–2010), съ дия, пред се-
да тел на Върховния съд (1994–1996), пред се да тел на Върховния 
ка са ционен съд (1996–2000), пред се да тел на Конституционния 
съд (2006–2009)

Институции и нор ма тив ни ак то ве
140 г. от приема не то на пър вия бъл гар ски Закон за устройст-

во на съ ди ли ща та
135 г. от приема не то на Закона за но та ри уси те и околийските 

съ дии, които из вър ш ват но та риал ни де ла
135 г. от приема не то на Закона за госпо дар ски те и чиф лиш-

ки те зе ми
135 г. от из да ва не то на Манифеста на княз Александър 

Батенберг за приз на ва не на Съединението
135 г. от съз да ва не то на Русенския военен съд и на 

Софийския военен съд
130 г. от об на род ва не то на Закона за наслед ст во то (отм.)
130 г. от вли за не в си ла на Закона за настойни чест во то (отм.)
130 г. от съз да ва не то на служба „Затвори“ и фонд „Затворно 

де ло“ към Министерството на пра во съ дието
125 г. от об на род ва не на Закона за преслед ва не на не за кон но 

обо га те ни те чи нов ни ци (отм.)
120 г. от приема не то на Временните на ред би за престъпле-

нията по пе ча та (отм.)
115 г. от приема не то на Закона за жен ския и дет ския труд в 

ин дустриал ни те за ве де ния (отм.)
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105 г. от из да ва не то на Манифеста на цар Фердинанд за обя-
вя ва не вой на на Сърбия (България вли за в Първата све тов на вой-
на – 1 ок том ври 1915 г.)

100 г. от об на род ва не то на Закона за тру до ва та по вин ност 
(отм.)

100 г. от об на род ва не то на Закона за да нъ ка вър ху об щия до-
ход (отм.)

100 г. от об на род ва не то на Закона за под виж ни те ми ро ви съ-
дии (отм.)

100 г. от об на род ва не то на Закона за да нъ ка на дру жест ва та 
(отм.)

100 г. от об на род ва не то на Закона за огра ни че ние краж би те, 
гра бе жи те, убийст ва та, теж ки те те лес ни повре ди и па ле жи те 
(отм.)

100 г. от об на род ва не то на Закона за вод ни те син ди ка ти 
(отм.)

95 г. от уч ре дя ва не то на Висшия ад во кат ски съ вет (24 юни 
1925 г.)

90 г. от об на род ва не то на Закона за дър жав ния пе чат (отм.)
80 г. от об на род ва не то на Закона за граж дан ска та мо би ли за-

ция (отм.)
80 г. от об на род ва не то на Закона за оси гу ря ва не на снаб дя-

ва не то и ре гу ли ра не на це ни те (отм.)
80 г. от сключ ва не то на Крайовската спо год ба меж ду 

България и Румъния (7 сеп тем ври 1940 г.)
70 г. от об на род ва не то на Закона за за дъл же нията и до го во-

ри те
70 г. от под пис ва не то на Конвенцията за за щи та на пра ва та 

на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (Европейската кон вен ция за пра-
ва та на човека) (4 ноем ври 1950 г.)

35 г. от вли за не в си ла на Семейния ко декс (отм.)
30 г. от об на род ва не то на Закона за събра нията, ми тин ги те и 

ма ни феста циите
25 г. от об на род ва не то на Закона за „Държавен вест ник“
25 г. от об на род ва не то на Закона за Сметната па ла та
20 г. от вли за не в си ла на Кодекса за со циал но оси гу ря ва не
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20 г. от вли за не в си ла на Закона за публич но то пред ла га не 
на цен ни кни жа

20 г. от об на род ва не то на Закона за мор ски те простран ст ва, 
вътреш ни те вод ни пъ ти ща и приста ни ща та на Република 
България

20 г. от об на род ва не то на Закона за пъ ти ща та
20 г. от об на род ва не то на Закона за публич ност на иму щест-

во то на ли ца, заема щи вис ши дър жав ни и дру ги длъж ности (отм.)
20 г. от об на род ва не то на Закона за достъп до об щест ве на 

ин фор ма ция
15 г. от об на род ва не то на Закона за об щин ския дълг
15 г. от под пис ва не то на Договора за при съ еди ня ва не то на 

България към Европейския съ юз (25 април 2005 г.)
15 г. от вли за не в си ла на Закона за част ни те съ деб ни из пъл-

ни те ли
15 г. от об на род ва не то на Закона за прав на та по мощ
15 г. от об на род ва не то на Наказателно-про це су ал ния ко декс
15 г. от об на род ва не то на Данъчно-оси гу ри тел ния про це су-

ален ко декс
15 г. от уч ре дя ва не то на Центъра за обу че ние на ад во ка ти 

„Кръстю Цончев“ при Висшия ад во кат ски съ вет (25 ноем ври 
2005 г.)

10 г. от об на род ва не то на Закона за дейности те по пре доста-
вя не на услу ги

10 г. от об на род ва не то на Закона за приз на ва не, из пъл не ние 
и из пра ща не на ре ше ния за кон фиска ция или от не ма не и ре ше ния 
за на ла га не на фи нан со ви санк ции (23 февру ари 2010 г.)

10 г. от об на род ва не то на Закона за потре би тел ския кре дит
10 г. от об на род ва не то на Закона за достъп до простран ст ве-

ни дан ни
10 г. от об на род ва не то на Закона за раз ви тието на ака де мич-

ния състав в Република България
10 г. от об на род ва не то на Закона за оръ жията, боепри па си те, 

взрив ни те ве щест ва и пи ро тех ни чески те из де лия
10 г. от об на род ва не то на Закона за да нък вър ху застра хо ва-

тел ни те пре мии
5 г. от об на род ва не то на Закона за енер гийна та ефек тив ност
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5 г. от об на род ва не то на Закона за евро пейска та за по вед за 
за щи та

5 г. от об на род ва не то на Закона за управле ние и функ циони-
ра не на систе ма та за за щи та на на ционал на та си гур ност

5 г. от об на род ва не то на Закона за На ционал на та служ ба за 
ох ра на

5 г. от об на род ва не то на Закона за га ран ти ра не на вло го ве те 
в банки те

5 г. от об на род ва не то на Закона за Държавната аген ция 
„Разузнаване“

5 г. от об на род ва не то на Закона за пре ду чи лищ но то и учи-
лищ но то обра зо ва ние

5 г. от об на род ва не то на Закона за воен но то ра зуз на ва не
5 г. от об на род ва не то на Закона за сче то вод ст во то
5 г. от об на род ва не то на Закона за из ме не ние и до пъл не ние 

на Конституцията на Република България, с кой то се обо со бя ват 
съдийска и прокурорска ко ле гия на Висшия съ де бен съ вет

5 г. от об на род ва не то на Закона за управле ние на сред ст ва та 
от Европейските струк тур ни и ин вести цион ни фон до ве

5 г. от об на род ва не то на Кодекса за застра хо ва не то

Съдебни де ла
75 г. от Народния съд (1945 г.)
50 г. от ре ше нието на Съда на ЕС по де ло то Интернационале 

Ханделсгезелшафт
30 г. от ре ше нието на Съда на ЕС по де ло то Фактортам I
10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то Звездев сре щу 

България (жал ба № 47719/077), в което Съдът уста но вя ва на ру-
ше ние на пра во то на все ки за дър жан да бъ де из пра вен пред съд 
своевре мен но след за дър жа не то и по соч ва, че ку му ла тив но то из-
пол з ва не на по ли цейско и про ку рор ско за дър жа не (24 ч. плюс 72 
ч.) е в про ти во ре чие с чл. 5 (3) от ЕКПЧ.

10 г. от ре ше нията на ЕСПЧ по де ла та Васил Сашов Петров 
сре щу България (жал ба № 63106/00), Влаеви сре щу България 
(жал би № 272/05 и № 890/05) и Каранджа сре щу България (жал-
ба № 69180/01), в които Съдът уста но вя ва на ру ше ния на чл. 2 от 
ЕКПЧ и които за ся гат не оправ да но или пре ко мер но из пол з ва не 
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на ог нестрел но оръ жие от стра на на по ли цейски слу жи те ли, лип-
са на адек ват но пла ни ра не и кон трол на по ли цейски опе ра ции, 
как то и не доста тъч на ефек тив ност на про ве де но то раз след ва не на 
деянието.

10 г. от поста но вя ва не то на ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то 
Въчкови сре щу България (жал ба № 2747/02), в което Съдът уста-
но вя ва на ру ше ние на чл. 2 от ЕКПЧ – пра во на жи вот, непра во-
мер на употре ба на оръ жие от стра на на по ли цейски ор га ни при 
за дър жа не и не адек ват но раз след ва не на слу чая.

10 г. от поста но вя ва нето на ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то 
Бекирски сре щу България (жал ба № 71420/01), в което Съдът 
уста но вя ва на ру ше ние на чл. 2 и 3 от ЕКПЧ, как то и лип са на 
ефек тив но раз след ва не на слу чая.

10 г. от поста но вя ва не то на ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то 
Сеидова и др. сре щу България (жал ба № 310/04), в което Съдът 
уста но вя ва на ру ше ние на чл. 2 от ЕКПЧ и лип са на адек ват но 
раз след ва не на убийст во по ра ди то ва, че близ ки те му не са участ-
ва ли ефек тив но в до съ деб но то произ вод ст во.

10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то Зашеви сре щу 
България (жал ба № 19406/05), по което Съдът уста но вя ва на ру-
ше ние на чл. 2 от ЕКПЧ за ра ди за ба вя не на произ вод ст во то и ре-
ди ца про пуски в раз след ва не то на убийст во.

10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де ла та Ангел Васков Ангелов 
сре щу България (жал ба № 34805/02) и Шишкови сре щу България 
(жал ба № 17322/04), по които Съдът уста но вя ва на ру ше ние на 
ма те риал ноправ ния и на про це су ал ния аспект на чл. 3 от ЕКПЧ 
за ра ди не чо веш ко и уни зи тел но от на ся не от стра на на по ли цията 
и лип са на ефек тив но и ця лост но раз след ва не на твър де ния за 
упраж не но по ли цейско на си лие.

10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де лото Петьо Петков и 
др. сре щу България (жал ба № 32130/03), по което Съдът уста но-
вя ва на ру ше ние на чл. 3 от ЕКПЧ за ра ди на ло же но за дъл же ние на 
за дър жан да но си ка чул ка, на ру ше ние на чл. 5 (1) и (3) от ЕКПЧ 
за ра ди пре ко мер на про дъл жи тел ност на за дър жа не то и за ба вя не 
на ос во бож да ва не то на жал бо по да те ля, след ка то ве че е бил 
оправ дан, на ру ше ние на чл. 6 (2) от ЕКПЧ за ра ди на ру ше ние на 
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пре зум п цията за не ви нов ност, на чл. 13 и чл. 1 от Протокол № 1 
към ЕКПЧ.

10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то Раза сре щу България 
(жал ба № 31465/08), по което Съдът уста но вя ва на ру ше ние на 
чл. 5 (1) и (4) от ЕКПЧ за ра ди не за кон но за дър жа не на чуж де нец, 
кой то очак ва експул си ра не, и нес воевре мен но явя ва не пред съд 
за оспор ва не на за кон ност та на за дър жа не то; на ру ше ние на чл. 8 
от ЕКПЧ – за чи та не на пра во то на се меен жи вот; на ру ше ние на 
чл. 13 от ЕКПЧ – пра во на ефек тив на за щи та пред на циона лен ор-
ган, за що то Върховният ад ми нистра ти вен съд не е про вел адек-
ват но про уч ва не на твър де нията на пра ви тел ст во то, че жал бо по-
да те лят пред ставля ва запла ха за на ционал на та си гур ност.

10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то Стойчев сре щу 
България (жал ба № 29381/04), по което Съдът уста но вя ва на ру-
ше ние на чл. 5 от ЕКПЧ – не за кон но ли ша ва не от сво бо да на ду-
шев но бол но ли це, лип са на съ де бен кон трол вър ху за дър жа не то, 
пра во на обез ще те ние по ра ди не за кон но за дър жа не.

Юридически ли ца с несто пан ска цел и дру ги ор га ни за ции
120 г. от уч ре дя ва не то на Софийското юри ди ческо дру жест-

во (1900)
95 г. от уч ре дя ва не то на Кооперативно дру жест во „Дом на 

бъл гар ски те прав ни ци“
30 г. от уч ре дя ва не то на Националния съ юз на юрискон сул-

ти те
15 г. от уч ре дя ва не то на Камарата на част ни те съ деб ни из-

пъл ни те ли
5 г. от уч ре дя ва не то на Съюза на съ деб ни те за се да те ли

Публикации
85 г. от на ча ло то на спи са ние „Правна ми съл“ с ре дак тор 

проф. Й. Фаденхехт; спи са нието из ли за 1935–1941 г.
80 г. от на ча ло то на спи са ние „Архив за прав ни науки“ с ре-

дак тор проф. Любен Диков; спи са нието из ли за меж ду 1940–
1943 г.

10 г. от на ча ло то на спи са ние „Юридически ба ро ме тър“
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Чужди прав ни систе ми
430 г. от смър т та на Жак Кюжас (Jacobus Cujacius) (1522–

1590), сред но ве ко вен юрист и учен в област та на рим ско то пра во
470 г. от приема не то на Съдебника на Иван IV (1550), сбор-

ник за ко ни от пе риода на съслов но-пред ста ви тел на та мо нар хия в 
Русия, кой то пре махва под съд ност та на мест ни те фе одал ни вла-
де те ли и е обя вен за един ст вен из точ ник на пра во то в стра на та

265 г. от смър т та на Шарл-Луи дьо Сьоконда, барон Дьо ла 
Бред и Дьо Монтескьо (1689–1755), френ ски юрист и фи ло соф

220 г. от смър т та на Карл Антон фон Мартини (1726–1800), 
ав стрийски юрист и фи ло соф на пра во то

210 г. от приема не на френ ския Наказателен ко декс (3 юни 
1810 г., отм. 1994 г.)

175 г. от рож де нието на Адолф Пренс (1845–1919), бел-
гийски учен в област та на на ка за тел ното пра во и со циоло гията

175 г. от рож де нието на Леонид Евстафиевич Владимиров 
(1845–1917), руски ад во кат и про фе сор по на ка за тел но пра во

90 г. от смър т та на Уилям Хауърд Тафт, аме ри кан ски юрист 
и по ли тик, пре зи дент на САЩ (1909–1913) и пред се да тел на 
Върховния съд на САЩ (1921–1930)

90 г. от рож де нието на Сандра Дей О’Конър (р. 1930 г.), аме-
ри кан ски юрист, пър ва та же на, наз на че на за съ дия във Върховния 
съд на САЩ

    Съставител: д-р Иванка Иванова


